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तुम्ही कसे झोपता?  
गुडघे हनुवटीपर्यतं िुडपून?  

की एिाद्या लाांबलिक फळीसारिां अांग पसरून?  
तुम्ही कुशीवर झोपता, पाठीवर झोपता की उताणे झोपता? 
की आणिी कुठल्र्या स्थितीत?  

तुम्ही कसे झोपता?  







रात्री तुम्ही तुिच्र्या िोलीत बबछान्र्यावर झोपलेले असता 
तेव्हा शतेातील, जांगलातील, सरोवरातील आखण नदीतील 
प्राणीसुद्धा झोपलेले असतात. तुिच्र्यासारिांि तर्याांनाही 
ववश्ाांतीिी गरज असते.  

 

काही प्राणी जमिनीवर झोपतात, काही पाण्र्यात झोपतात, 
काही झाडाांवर झोपतात. तर्याांना झोपण्र्यासाठी तुिच्र्यासारिा 
बबछाना नसतो. पण ते सवव आपापल्र्या पद्धतीने छानपैकी 
झोप घेतात.    





घोडा कसा झोपतो?  

तुम्ही उभ्र्याउभ्र्या झोप घेण्र्यािा प्रर्यत्न केलात तर बहुधा 
पडालि. पण घोडा तर्याच्र्या िार पार्याांवर उभा राहून, तर्याच्र्या 
थनार्यूांना आराि देऊ शकतो आखण झोपू शकतो.  

 
घोडा िकल्र्यावर आपल्र्या पोटावर ककां वा कुशीवर झोपतो. पण 
बऱ्र्यािदा तो उभ्र्यानेि झोप घेतो. तो तर्यािे डोळे बांद करतो 
आखण थवप्न बघतो, अिावत घोड ेजी थवप्ने बघतात ती.  



स्जराफ कसा झोपतो?  

स्जराफसुद्धा उभ्र्याउभ्र्याि झोपतो. तर्यािी िान बरीि 
लाांबलिक असते. झोपल्र्यावर ती िाली लटकते. पण 
काहीवेळा तो तर्यािे डोके झाडाच्र्या फाांदीला टेकवतो. स्जराफ 
कसा झोपतो, हे ननस्ित साांगता रे्यत नाही. कारण कुणािी 
िाहूल लागताि तो िटकन जागा होतो.  

  

स्जराफिे वपल्लू आराि करण्र्यासाठी नेहिी जमिनीवर बसते. 
िान आरािदार्यक स्थितीत ठेवण्र्यािी तर्यािी पद्धत काही 
वेगळीि असते. ते आपली िान वळवून आपल्र्या पाठीवर 
टेकवते आखण डोके आपल्र्या िागच्र्या पार्याांच्र्या वर ठेवते. 
अशा प्रकारे स्जराफिे वपल्लू थवत:िी छानपैकी गुठळी बनवून 
झोपते.   





ओराांगउटान कसा झोपतो?  

ओराांगउटान हा एक असा प्राणी आहे जो बबछान्र्यात झोपतो. पण 
बघा, तर्यािा बबछाना कुठे आहे, झाडाच्र्या उांि टोकावर! लाल 
केसाांच्र्या केसाळ ओराांगउटानने पाने लगडलेल्र्या फाांद्या तोडून 
आखण तर्या इतर फाांद्याांवर िाांडून हा बबछाना थवत:ि तर्यार केला 
आहे.  

ओराांगउटान ददवसभर एका फाांदीवरून दसुऱ्र्या फाांदीवर झोके घेत 
असतो. तो मिळेल ती पाने-फळे िात असतो. रात्री, िकलेल्र्या 
अांगाने तो आपल्र्या बबछान्र्यावर ताणून देतो. तर्यािा बबछाना 
डळिळीत असतो आखण हवेच्र्या झोक्र्याने हलतडुलत राहातो. पण 
आपण िाली पडणार नाही र्यािी ओराांगउटान िात्री करून घेतो. 
तो आपली बोटे आखण पार्यािे पांजे लगतच्र्या फाांद्याांना रात्रभर 
जिडून ठेवतो.  



एकदा एका ओराांगउटानला झोपण्र्यासाठी पलांग ददला. तो 
तर्यावर पाठ टेकवून झोपला. पण झोपण्र्यापूवी तर्याने आपल्र्या 
हाताांनी आखण पार्याांनी पलांगाच्र्या िाांबाांना घट्ट पकडले. 
झोपल्र्यावर तो जोरजोरात घोरूही लागला.  





रॉबबन पक्षी कसा झोपतो?  

छोटा रॉबबन पक्षीसुद्धा एिाद्या झाडावर झोपतो. तोसुद्धा 
आपल्र्या पार्याांनी फाांद्याांना जिडून ठेवतो, जेणेकरून 
झोपल्र्यावर िाली पडणार नाही. रॉबीन जेव्हा फाांदीवर बसतो 
तेव्हा आपल्र्या पार्यातील दोर तो आक्रसून घेतो. र्यािुळे 
तर्याच्र्या पार्यािी बोटे एकत्र होऊन फाांदीला सववबाजूांनी 
जिडतात. सकाळी जागे झाल्र्यावर, आपले अांग वर उिलून 
तो पार्यािी बोटे सैल करतो. तर्यामशवार्य तो उडू शकत नाही. 
पण रात्रभर तो तर्या फाांदीवर सुरक्षक्षतपणे झोपतो.  

 

बाहेर िांडी असेल तर, तो आपल्र्या वपसाांिी िरिर करून 
हवेिी पातळ रजई बनवतो. ही रजई बाहेरच्र्या िांडीला 
तर्याच्र्यापर्यतं पोहोिू देत नाही. तो आपले डोळे बांद करतो 
आखण काहीवेळा डोके पांिाांिाली दिुडतो.   



गोल्डकफश कसा झोपतो?  

गोल्डकफश पाण्र्यात राहातो. तर्यािुळे तो झोपला तरी 
पाण्र्याति झोपतो. कािेच्र्या बरणीत ठेवलेला गोल्डकफश 
सतत इकडून नतकड ेकफरत असतो. पण काळजीपूववक 
बनघतले तर, काहीवेळा तो आपले पर न हलवता शाांतपणे 
एका जागी आराि करताना ददसतो. तर्याच्र्या डोळर्याांकड े
बघा. ते नेहिी िुलेि ददसतात. िाशाला पापण्र्या 
नसतात आखण तर्यािुळे गोल्डकफश तर्यािे डोळे बांद करू 
शकत नाही. िग तो झोपला आहे का? आराि करत 
आहे, असे तरी ककिान म्हणू शकतो आपण.   





काही प्राणी उभ्र्या उभ्र्याि झोपतात. काही प्राणी जमिनीवर 
आडवे पडून झोपतात. काही प्राणी झाडाच्र्या फाांदीवर झोपतात. 
काही प्राणी झाडाच्र्या शेंड्र्यावर बबछाना बनवून झोपतात. 
कसेही झोपले तरी, तर्याांना आराि मिळतो, हे िहत्त्वािे.  



काही प्राण्र्याांना एकत्र झोपार्यला आवडते.  
िोठ्र्या कळपात राहाणारे प्राणी एकत्र झोपतात. काहीवेळा असे 
शकेडो प्राणी एकाि जागी झोपतात.  
कुटुांब बनवून राहाणारे प्राणी सहसा एकिेकाांच्र्या ननकट 
सास्न्नध्र्यात झोपतात.  





गोरीला कुटुांब बनवून राहातो. ददवसा ते जांगलात अन्नासाठी 
भटकत राहातात. रसाळ बाांबूिे कोंब आखण ताजी, टवटवीत 
रोपटी ददसली की गोरीला ते सारे िाऊन फथत करतात.  

 
रात्री झोपण्र्यासाठी गोरीला ओराांगउटानसारिांि फाांद्याांिा आखण 
पानाांिा बबछाना तर्यार करतो. पण तर्याांिा बबछाना जमिनीपासून 
फार उांिावर नसतो, तर बऱ्र्यापैकी िाली असतो.  
 
नर गोरीला तर्यािा बबछाना जमिनीवरि बनवतो. िादी आखण 
वपल्ले झाडावरच्र्या बबछान्र्यावर झोपतात. झोपताना ते आपले 
डोके हाताांवर टेकतात. ओराांगउटानसारिे ते फाांद्याांना घट्ट पकडून 
ठेवत नाहीत.  

 
बबछाना बनवण्र्यासाठी गोरीला िूप िेहनत घेतात. हा बबछाना 
केवळ एकाि रात्री झोपण्र्यापुरता बनवलेला असतो. पुढल्र्या 
ददवशी, ते पुन्हा अन्नासाठी नवनव्र्या दठकाणी भटकू लागतात. 
रात्र पडल्र्यावर, नवा बबछाना बनवण्र्यासाठी तर्याांिे बळकट बाहू 
पुन्हा फाांद्या तोडू लागतात. 

गोरीला कसे झोपतात?  



हत्ती कसे झोपतात? 

हत्ती िोठा कळप करून राहातात. एका कळपात ककिान 
दहा आखण किाल शकेडो हत्ती असतात. अन्नाच्र्या शोधािव, 
ते भटकत असतात.   

हत्तीांिा कळप झोपतो, तेव्हा काही हत्ती उभ्र्याउभ्र्याि 
झोपतात. पण बरेि हत्ती जमिनीवर एका कुशीवर पडून 
झोपतात.  



जमिनीवर झोपलेल्र्या हत्तीला जागे झाल्र्यावर उठून उभे 
राहाणे, हे एक िोठे काि असते. तर्याला तर्यािे 
अवाढव्र्य शरीर वर उिलण्र्यािे कष्ट घ्र्यावे लागतात. 
तो आपले अांग हलवत-डुलवत आपल्र्या पार्यावर उभा 
राहातो. र्यािुळेि काही हत्ती उभ्र्या उभ्र्या झोपतात, र्यात 
काही नवल नाही.   





वॉलरस कसे झोपतात? 
िूप सारे वॉलरस एकत्र झोपतात तेव्हा तर्याांतील काही वॉलरस नक्कीि 
जागे असतात. वॉलरस अतर्यांत दरू उत्तरेला राहातात. ते आपला 
अचधकाांश वेळ बफावळ पाण्र्याति घालवतात. पण कधीतरी ते  
िडकाांवर ककां वा बफांच्र्या तुकड्र्याांवर िढतात आखण नतिे एकत्र 
झोपतात.  
 
वॉलरस गाढ झोपी जात नाहीत. ते अध्रे्यिध्रे्य जागे होतात. जागे 
झाल्र्यावर, वॉलरस अवतीभवती न्र्याहाळतो. बऱ्र्यािदा तर्याच्र्या नस्जक 
झोपलेला शजेारिा वॉलरसही िग जागा होतो. पदहला वॉलरस पुन्हा 
झोपी जातो. आता नुकताि जागा झालेला तो शेजारिा वॉलरस 
अवतीभवती न्र्याहाळू लागतो. तोवर र्या वॉलरसच्र्या जवळिा नतसरा 
वॉलरस जागा होतो. िग दसुरा वॉलरस पुन्हा झोपी जातो. म्हणजे, 
कळपातील सारे वॉलरस एकािवेळी झोपलेले आहेत, असे ददसत नाही.  



पाणघोड ेकसे झोपतात?  

झोपताना पाणघोड ेअनतशर्य िैत्रीपूणव वागतात. त े
एकिेकाांच्र्या िूप जवळ झोपतात, िरांतर एकिेकाांच्र्यावर 
अांग टाकून झोपतात, म्हणार्यला हवे.  



हा बघा पाणघोड्र्याांिा कळप. ते एकिेकाांिा वापर उशी म्हणून 
करतात. र्याला कुणािा आक्षेप नसतो. पाणघोडा आपले भलेिोठे  
डोके शेजारच्र्या पाणघोड्र्याच्र्या पाठीवर टेकवतो. प्रतरे्यकाकड ेअशी 
उशी असते आखण प्रतरे्यकजण दसुऱ्र्या पाणघोड्र्यािी उशी बनतो.  

 

छोटे पाणघोड ेवगळता, सवव िोठ्र्या पाणघोड्र्याांना अशी सुिकर 
झोप घेणे परवडते. जेव्हा एिादा अवाढव्र्य पाणघोडा तर्यािे ववशाल 
डोके छोट्र्या पाणघोड्र्यावर टेकवतो तेव्हा छोटा पाणघोडा वेदनेने 
ओरडू लागतो आखण अांग हलवून कसांतरी नतिून पळ काढतो.  



थटामलगं पक्षी  
कसा झोपतो? 



काही थटामलगं पक्षी ददवसा िव्र्याने उडतात आखण रात्री एकत्रि 
आराि करतात.  
सूर्यावथताआधी काही वेळ, शेकडो थटामलगं एकत्र उडत एिाद्या 
झाडाच्र्या फाांदीवर ककां वा इिारतीच्र्या धुराांड्र्यावर जाऊन बसतात. 
रात्री आराि करण्र्याआधी तर्याांिा बराि गलबला सुरू असतो.    

पण एकदा का सूर्यावथत झाला की तर्याांिा कोलाहल आखण 
कलकलाट किी होतो. ते आपल्र्या पार्याच्र्या बोटाांनी झाडािी फाांदी 
घट्ट धरून ठेवतात आखण िग शकेडो थटामलगं शाांतपणे एकत्र 
झोपतात.  



दटटिाऊस पक्षी  
कसे झोपतात?  

छोटेसे दटटिाऊस पक्षी आपल्र्या छोट्र्याशा कुटुांब सिूहासह 
ददवसभर उडत असतात. रात्र पडल्र्यावर, तर्याांच्र्यातील एक 
छोटासा पक्षी िाली रे्यऊन एिाद्या झाडाच्र्या फाांदीवर बसतो. 
िग आणिी एक पक्षी िाली रे्यऊन आधीच्र्या पक्ष्र्याजवळ 
बसतो.  



िग नतसरा पक्षी रे्यऊन आधीच्र्या देन दटटिाऊस पक्ष्र्याांच्र्या 
िधली जागा घेतो. हळूहळू कुटुांब सिूहातील इतर दटटिाऊस 
रे्यऊ लागतात आखण ते सवव अशािप्रकारे एका ओळीत बसतात. 
सुरुवातीला रे्यऊन बसलेले दोन पक्षी र्या ओळीच्र्या दोन टोकाांना 
असतात.  
काहीवेळा नांतर रे्यणारे पक्षी इतर पक्ष्र्याांच्र्या पाठीवर बसतात. 
शवेटिा पक्षी र्या सवांच्र्या वर बसतो. र्यािुळे झोपलेल्र्या 
पक्ष्र्याांिा आकार वपरॅमिडसारिा ददसू लागतो.  

  



बॉबव्हाइट कसा झोपतो?  

बॉबव्हाइट, म्हणजेि क्वेल, हे प्राणी झाडाांिध्रे्य झोपत 
नाहीत. ते जांगलात राहातात आखण िाती चिवडून टोळ व 
ककड ेकाढून िातात. सगळे बॉबव्हाइट जमिनीवर एकत्रि 
झोपतात.  



रात्र पडल्र्यावर, ते जमिनीवर वतुवळ करून बसतात. तर्याांिे 
तोंड बाहेरच्र्या ददशते असते, तर शपेूट वतुवळकें द्राच्र्या ददशते. 
झोपेत असताना कोल्याने तर्याांच्र्यावर झडप घातली तर ते 
सवव अिानक पांिािा ककव श फडफडाट करत हवेत उडतात. 
प्रतरे्यक बॉबव्हाइट वेगळर्या ददशते पळतो. र्यािुळे बहुताांशी 
बॉबव्हाइट थवत:ला वािवू शकतात. धोका टळल्र्यावर, ते 
पुन्हा एकत्र रे्यतात, नवीन वतुवळ बनवतात आखण झोपी 
जातात.  





आपण रात्री अगदी गाढ झोप घेतो. ककतरे्यक 
प्राणीसुद्धा रात्री दीघव काळ ववश्ाांती घेतात.  

 

पण काही प्राणी ददवसभर झोपून राहातात. 
सूर्यावथत झाल्र्यामशवार्य ते जागे होत नाहीत.  



घुबड कसे झोपत?े  

जेव्हा सूर्यव अथताला जातो तेव्हा घुबड जागे होते. ते तर्यािे 
ववशाल पांि पसरवून काळोिात शाांतपणे उडू लागते. ते 
अकथिात छापा घालून उां दीर ककां वा इतर आवडते लहान प्राणी 
पकडते. काळोिातसुद्धा हे प्राणी तर्याला थपष्ट ददसतात. तर्यािे 
गोल िोठे डोळे िास रात्रीच्र्या काळोिात भक्ष्र्य शोधण्र्यासाठी 
उपर्युक्त असतात.  
सूर्योदर्य झाल्र्यावर, घुबड जांगलातील काळोख्र्या भागात जातात 
आखण तेिे झाडावर ददवसभर झोपून राहातात. तर्याांिे िोठे 
डोळे ते पापण्र्याांनी झाकून घेतात. तर्याांिे शरीर झाडाच्र्या 
बुांध्र्याच्र्या ननकट असते. बुांध्र्याशी मिळताजुळता शरीरािा रांग 
असल्र्याने घुबड आपल्र्याला ददसणे कठीण असते.  





वटवाघूळ कसे झोपत?े  

वटवाघूळही रात्रभर जागेि असते. ते सभोवताली अन्नािा 
शोध घेत उडत असते. उडत असताना ते वेगाने सूर िारून 
पतांग आखण इतर ककटक पकडते.  

 

सकाळी, ते एिादी फाांदी आपल्र्या पांजाांनी घट्ट पकडून 
ठेवते आखण उलटे लटकत राहाते. आपण कुणी असां 
करण्र्यािा प्रर्यत्न केला, तर आपल्र्याला िक्करि रे्यईल. पण 
वटवाघूळ िात्र र्या ववचित्र अवथिेत िजेत आराि घेत 
असते.      







साप कसा झोपतो?  

काही साप ददवसा फक्त काही तास जागा असतो. पण तो केव्हा 
झोपतो, हे नेिके साांगणे कठीण आहे. जेव्हा साप आपले डोके 
अांगाच्र्या वेटोळर्यावर ठेवून ननपचित पडून असतो, तेव्हा 
कदाचित तो झोपलेला असतो. पण तर्यािे डोळे िात्र उघड े
असतात.  

  

िाशासारिांि, सापालाही पापण्र्या नसतात. तो तर्यािे 
िण्र्यासारिे डोळे कधीि बांद करत नाही. ते आपल्र्याकडिे 
बघतार्यत असे वाटते. पण कदाचित तो गाढ झोपलेलाही असू 
शकतो.  



िाांजर कशी झोपत?े  

एक दीघव झोप घेतली की िाांजरीला िनाजोगती ववश्ाांती मिळते. 
पण िाांजर ददवसभरात बऱ्र्याि डुलक्र्यासुद्धा घेते.   

 

िाांजर एका कुशीवर पडून आपले पार्य पसरते. काहीवेळा ती 
अांगािे िेंडुसारिां गाठोड ेकरून छोटीशी डुलकी काढते. 
झोपल्र्यावर ती अध्रे्यिध्रे्य कान आखण मिश्र्या िाजवते.   





चगनीवपग कसे झोपतात?  



छोटासा चगनीवपग हा सवावत किी झोप घेणारा प्राणी 
आहे. तर्यािा बरािसा वेळ िाण्र्यावपण्र्याति जातो. 
पण अध्रे्यिध्रे्य तो डोळे बांद करून झोपी जातो. िग 
काही मिननटाांनी तो पुन्हा जागा होतो. आराि 
मिळण्र्यासाठी तर्याला बहुधा एवढासा वेळ पुरतो.    



प्राण्र्याांच्र्या झोपण्र्याच्र्या वेळासुद्धा वेगवेगळर्या असतात. काही 
प्राणी फार किी झोपतात. काही प्राणी बराि वेळ झोपून 
राहातात. काही प्राणी रात्री झोपतात. काही प्राणी ददवसा 
झोपतात. पण काही प्राणी तर्याांच्र्या ननर्यमित झोपण्र्याच्र्या 
वेळाांव्र्यनतररक्त, दहवाळर्यात एक िास दीघव झोप घेतात.   



र 

दहवाळा ऋतू हा उत्तरेकडील देशाांसाठी िूप कठीण काळ घेऊन 
रे्यतो. उन्हाळर्यातील फळे, पाने गार्यब होतात. शतेे, झरे, तलाव 
र्याांच्र्यावर बफव  जिा होते. अन्न मिळणे िूप िुस्श्कल होते.  

दहवाळर्यािे आगिन झाल्र्यावर, पक्षी उबदार हवािान असलेल्र्या 
प्रदेशात उडून जातात. तविेवर फरिे जाड आवरण असलेला 
कोल्हा आखण काटक हरीण, कडाक्र्याच्र्या िांडीला जिुानत 
नाहीत. सववत्र बफव  असतानाही ते आपले अन्न मिळवण्र्यात 
सक्षि असतात.  

काही प्राणी अशा दहवाळर्याला अगदी सहजपणे तोंड देतात.  ते 
सांपूणव दहवाळाभर झोपून राहातात. रात्र असो, ददवस असो, ते 
काही िात-पीत नाहीत की हलत-डुलत नाहीत. ते श्वाससुद्धा 
अनतशर्य हळू घेतात. तर्याांच्र्या ह्रदर्यािे ठोके अनतशर्य सांि गतीने 
सुरू असतात. िोडक्र्यात, ते सुप्तावथिेत जातात. 



बेडूक आखण गाांडूळ 
सुप्तावथिेत कसे जातात?  

दहवाळर्याच्र्या ददवसाांत, बेडूक आखण गाांडूळ दृष्टीस पडत 
नाहीत.  

 

नदी-तलावातील पाण्र्यािे बफव  बनू लागल्र्यावर, बेडूक 
पाण्र्यात िोलवर जातो आखण तळाच्र्या चििलात थवत:ला 
गाडून घेतो. 



दहवाळा आल्र्यावर, छोटे टोड िाती िोद ूलागतात. ते िातीत 
एवढ्र्या िोलवर जातात स्जिे िांडी पोहोिू शकत नाही.  

 

िांडी पडल्र्यावर गाांडूळ िातीत िोलवर बोगदा बनवतात. 
डझनावारी ककां वा कधीकधी शेकडो गाांडूळ पाि फूट िोल 
असलेल्र्या भोकात दाटीवाटीने राहातात. नतिे ते िांडीने गोठून 
जाण्र्यािी शक्र्यता नसते.    

 

बेडूक, टोड आखण गाांडूळ, दहवाळा ऋतू सुप्तावथिेत घालवतात.   





गोगलगार्य सुप्तावथिेत 
कशी जात?े  

गोगलगार्यी मशांपल्र्यािध्रे्य राहातात. हे मशांपले 
आपल्र्या पाठीवर घेऊनि तर्या सववत्र कफरतात.  
 

पानगळीच्र्या ददवसाांत, गोगलगार्यी आपले िाणेवपणे 
बांद करतात. तर्या िडकाांच्र्या भेगाांिध्रे्य राांगत 
राहातात ककां वा िातीत गाडून घेतात. तर्या आपले 
िऊिलुार्यि अांग आपल्र्या मशांपल्र्याच्र्या आतिध्रे्य 
ओढून घेतात आखण मशांपल्र्यािे दार बांद करून 
टाकतात. अशा ररतीने, तर्या सांपूणव दहवाळा सीलबांद 
घरात झोपून घालवतात.   



चिपिांक िार सुप्तावथिेत 
कशी जात?े  

इतर काही प्राणीही दहवाळर्यात सुप्तावथिेत जातात. पण ते बेडूक, 
टोड आखण गाांडुळाांसारिी गाढ झोप घेत नाहीत.  

 

चिपिांक िार वसांत ऋतूत आखण उववरीत उन्हाळर्यात फळे आखण 
बबर्या शोधत बागडते. ती शक्र्य होईल नततके अन्न िाऊन घेते. 
पण काही अन्न ती दहवाळर्यासाठी जमिनीिाली एका भोकात  
साठवते.  

 

दहवाळा आला की ही िार गोल िेंडूसारिा आकार करून आपल्र्या 
भूमिगत घरात झोपते. पण ती गाढ झोपी जात नाही. अध्रे्यिध्रे्य, 
ती जागी होते, साठवलेले अन्न िाते आखण पुन्हा झोपी जाते.  





अथवल सुप्तावथिेत कसे 
जात?े  

पानगळीच्र्या ददवसाांत, अथवल फक्त िात, िात आखण 
िाति असते. र्या ररतीने ते थवत:ला दीघव दहवाळर्यासाठी 
सज्ज करते. िाऊन िाऊन अथवल िूप जाडजडू होते. िग 
दहवाळर्यािे आगिन झाल्र्यावर, बेरी आखण िासे सांपून 
गेल्र्यावर, अथवल एिाद्या पोकळ झाडािध्रे्य ककां वा गुहेिध्रे्य 
सुप्तावथिेत जाते. सांपूणव दहवाळाभर ते काहीि िात नाही, 
पण िोडीफार हालिाल वगैरे करते.  

 

वसांत ऋतूच्र्या सुरुवातीच्र्या उबदार काळात, अथवल तर्याच्र्या 
गुहेतून बाहेर रे्यते. ते िूप बारीक, दबुळे आखण भुकेलेले 
असते. िग ते पनु्हा िार्यला सुरू करते. ते सांपूणव वसांत 
ऋतू, उन्हाळा आखण पानगळ र्या काळात फक्त िाति 
राहाते. दहवाळा रे्यईपर्यतं, जाडजूड झालेले अथवल पुन्हा 
तर्याच्र्या दीघव दहवाळर्यातील झोपेसाठी सज्ज होते.   







िधिाशा सुप्तावथिेत 
जातात का?  

सांपूणव उन्हाळाभर िधिाशा फुलाांिधून रस शोषण्र्यात िग्न 
असतात. दहवाळर्यािे आगिन झाल्र्यावर, फुले िरून गेल्र्यावर, 
िधिाशा आपले हे काि िाांबवतात.  
 
िग तर्या िधाने भरलेल्र्या आपल्र्या पोळर्यात ववशाल सिूह 
करून राणीिाशीभोवती गोळा होतात. तर्या शरीराला उब 
मिळण्र्यापुरतीि हालिाल करतात आखण िातात. बरािसा काळ 
तर्या शाांत आखण अधववट झोपेत असतात.  

  

वसांत ऋतिूी िाहूल लागताि, फुलाांिध्रे्य रस तर्यार होतो. िग 
िधिाशाांच्र्या पोळर्यात िोठी हालिाल सरुू होते. िधिाशा राांगत 
बाहेर रे्यतात, आपले पांि उन्हात पसरवतात आखण जवळच्र्या 
फुलाांकड ेझेपावतात.  





सववि प्राणी झोप घेतात. काही प्राणी िार पार्याांवर उभे 
राहून आखण डोळे बांद करून तर काही डोळे उघड ेठेवून 
झोपतात. काही प्राणी जमिनीवर बसून झोपतात, काही 
कुशीवर झोपतात, काही फाांद्याांवर लटकून झोपतात, काही 
कठीण बफाववर झोपतात आखण काही लहान भोकाांिध्रे्य 
झोपतात.      

  

प्राणी सरळ उभ्र्याने ककां वा उलटे लटकत झोपू शकतात. ते 
कधी घरटे बनवतात तर कधी नाही. ते दीघव झोप घेतात 
ककां वा डुलक्र्या काढतात. ते ददवसा सूर्यवप्रकाशात झोपतात 
ककां वा रात्री काळोिात. ते एकटे झोपतात ककां वा कळपात. ते 
वषवभर हालिाल करत राहातात ककां वा दहवाळाभर सुतावथिेत 
जातात. पण एवढे िरे की, सवव प्राणी झोप घेतात.  

  

झोपेद्वारे ते ववश्ाांती घेतात आखण नांतर अन्न मिळवण्र्यािे 
काि करण्र्यासाठी आवश्र्यक असलेली उजाव साठवून ठेवतात.  

सिाप्त  



स्जराफ कसा झोपतो? 

हत्ती कसा झोपतो? 
गोल्डकफश िरांि झोपतो का? 

प्राणी कसे झोपतात? 
तुम्हाला र्या ववषर्यातील तज्ञ 

बनार्यिे आहे का?  

िग िोवीस वेगवेगळे प्राणी कसे 
झोपतात, र्यािी िाहीती र्या 

पुथतकातून मिळवा.   


